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Escolha do meio de transporte



I. A experiência ciclística acontece fora da região de moradia do 
indivíduo;

II. O turismo de bicicleta ocorre de um ou mais dias durante a 
viagem;

III. É de natureza não competitiva;

IV. O ciclismo deve ser o propósito da viagem; 

V. A participação do ciclismo acontece em um contexto ativo;

VI. O turismo de bicicleta é uma forma de lazer ou recreação. 

(LAMONT, 2009, p. 11) 



Fatores que favorecem a utilização 
da bicicleta

(i) a forma urbana, relacionado com a proximidade e conectividade;

(ii) infraestrutura ciclável existente, que compreende as ciclovias, 
ciclofaixas ou ciclopista; e 

(iii) infraestrutura de apoio nos destinos, como os estacionamentos para 
bicicleta. 

(VALE, 2016, p. 54)



Planejamento Urbano

Mobilidade Urbana

Políticas Públicas 



Copenhague, Dinamarca
Ciclistas e pedestres;

Integração com os meios de transporte;

Sistema público de bicicleta com GPS



Barcelona, Espanha
Plano de Mobilidade Urbana 2013-2018; 
◦ Reduzir o número de veículos motorizados;

◦ Priorizar pedestres, ciclistas e o uso de transporte público;

◦ Expansão do sistema cicloviário;



Brasil
• Plano Diretor obrigatório para municípios com mais de vinte mil 
habitantes;

•Lei Federal 12.587 institui as Política Nacional de Mobilidade Urbana; 

•Código de Trânsito Brasileiro 



Rio de Janeiro
• Lei Complementar nº 77 de 28 de abril de 2005 e Decreto nº 26.448 de 
04 de maio de 2006: obrigatório a disponibilização de estacionamentos 
para bicicletas em hipermercados, supermercados, centros comerciais e 
shopping centers.

•Plano Diretor: Art. 3º, inciso IX integração intermodal e ampliação da 
malha cicloviária; e o inciso X implantação de bicicletários em terminais 
rodoviários, metroviários, aeroviários e em edificações. 



Integração dos meios de transportes



Ciclovias e cicloturismo
• 450 km ciclovias

• Sistema de compartilhamento de bicicleta

• Empresas de aluguel e tour de bicicleta (Zaga Bike, Bike in Rio, Cyclin
Rio e Rio Electric)



São Paulo
• Plano Diretor: possui enfoque maior na mobilidade por bicicleta (Seção 
VII, Sistema Cicloviário).
• Promover a bicicleta como meio de transporte a partir da criação da rede 

cicloviária;

• Integrar o sistema cicloviário ao sistema de transporte público;

• Substituir os estacionamentos de rua por ciclovias e ampliar as calçadas;



Ciclovias e cicloturismo
• Aproximadamente 498 Km ciclovias

• Sistema de compartilhamento

• Bike Tour SP oferece passeios gratuitos 



Considerações 

•Reconhecimento da importância da ciclomobilidade;

• Percebe-se crescimento pouco significativo na mobilidade para ciclistas 
apesar das leis de incentivo; 

• Cidades brasileiras X cidades europeias



Obrigada!


